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1 Descrição da Proposta 
O SIS-MA encontra-se capacitado com funcionalidades que permitem efectuar a manutenção da 
Estrutura Organizacional de forma ágil e simples, dando suporte ao processo CRIAR/ALTERAR UNIDADE 
ORGANIZACIONAL definido no documento CSWMZ-SISMA-2013-DOC-00295-especificacao-de-processos. 

Por forma a clarificar que todas as necessidades do MISAU estão a ser consideradas foi feita uma 
reunião de esclarecimento com os responsáveis do MISAU e Jembi/MOASIS onde foram explicadas as 
funcionalidades existentes e a forma como estas seriam executadas (ver CSWMZ-SISMA-2013-MMN-
00502-estrutura-organizacional-15-10-2013.docx). 

Foi entretanto discutida internamente a possibilidade de se manter no SIS-MA a coexistência de 
diferentes Estruturas Organizacionais. Uma vez que o DHIS2 não dá resposta a esta necessidade foi 
lançado pela Critical o desafio na Comunidade: https://lists.launchpad.net/dhis2-users/msg03118.html. O 
alinhamento deste tema complexo com a Comunidade DHIS2 é de extrema importância para assegurar 
que o SIS-MA segue a evolução do DHIS2 de forma transparente, evitando que sejam criados 
desenvolvimentos paralelos. 

A Critical Software propõe, enquanto não existe uma solução para o problema por parte da comunidade, 
a utilização de backups da Base de Dados do SIS-MA sempre que se pretenda fazer uma alteração 
significativa na Estrutura Organizacional em vigor. Uma situação onde esta abordagem é recomendada 
será quando for feita a actualização do SIS-MA com a informação sobre os novos Distritos de acordo 
com a legislação do País. 

 

Através do Splash Screen poderão ser definidas diferentes opções, que o utilizador escolhe, de acordo 
com a Estrutura Organizacional que pretende visualizar, sendo redireccionado para a instância do SIS-
MA ligada a essa mesma Base de Dados. A figura seguinte ilustra este modo de funcionamento 
proposto: 

 



 

  

As duas instâncias do sistema funcionariam duma forma isolada e independente, tendo como base 
duas estruturas de dados diferentes. O reporting de dados poderia dessa forma ser efectuado tendo 
como base diferentes estruturas orgânicas e respondendo a diferentes perspectivas de análise. 

 

A instalação e configuração das diferentes instâncias deverá seguir os mecanismos de instalação 
previstos e definidos para o sistema, devendo apenas ser carregadas as diferentes estruturas de dados. 



2 Manual 
De forma a operacionalizar a proposta descrita anteriormente o Administrador de Sistema Nacional 
deverá efectuar os seguintes passos 

1. Criar um backup da base de dados existente: 
$ pg_dump <nome base de dados> -U dhis | gzip > <nome ficheiro output>.gz 
 

2. Criar uma nova Base de Dados idêntica à base de dados já existente através do seguinte comando: 
$ sudo -u postgres createdb -O dhis -T <nome base de dados existente> <nome base de dados> 

 
3. Depois de criada a nova base de dados o passo seguinte será criar uma nova pasta onde será 

colocado o ficheiro hibernate.properties com a ligação à base de dados. 
$ cp <configuração existente> <nova configuração> 
 

4. Modificar o ficheiro hibernate.properties com a nova base de dados criada no ponto 2 
$ nano <nova configuração>\hibernate.properties 
 

 
 

5. Criar uma nova instância de tomcat onde será instalada uma versão do SIS-MA ligada à nova base 
de dados. 

       $ cp <tomcat existente> <nova instância tomcat> 
 
6. Alterar configuração que define a variável de ambiente DHIS2_HOME para a nova instância 
       $ nano <nova instância tomcat>/bin/setenv.sh 
 

 
 

Path deve ser actualizado para a pasta onde se encontra o ficheiro hibernate.properties da nova 
instância, conforme definido no ponto 3 e 4. 

7. Alterar configuração que define o porto para a nova instância tomcat, para um porto livre no servidor 
       $ nano <nova instância tomcat>/conf/server.xml 



 
 

8. Iniciar serviço da nova instância tomcat 
$ cd <nova instância tomcat>/bin 
$ ./ startup.sh 
 
Analisar o log e validar se aplicação iniciou com sucesso. 
 

9. Criada a nova instância com sucesso o próximo passo será efectuar a alteração do Splash Screen 
para incluir um novo botão para redireccionar para a nova instância. Documento CSWMZ-SISMA-
2014-MAN-00026-branding-manual apresenta de forma detalhada o procedimento necessário para 
efectuar a alteração. 
 


